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Nederlandse

NEN 10061-3/A1
Lampvoeten en lamphouders
alsmede kalibers voor controle van
de uitwisselbaarheid en veiligheid.
Deel 3: Kalibers (IEC 61-3N:1994)

EN 60061-3/A1

Lamp caps and holders together with gauges for control of
interchangeability and safety. Part 3: Gauges (IEC 61-3N:1994)

Vo

De European Committee for Electrotechnical
Standardization (CENELEC) heeft op 1994-12-06 een
Europees wijzigingsblad (EN 60061-3:1993/A1)
aanvaard, waarbij het internationale wijzigingsblad
IEC 61-3N, 1e druk, 1994, ongewijzigd is
aangenomen.

De leden van de CENELEC hebben zich verplicht de
Europese normen de status van nationale norm te geven.
Met de publikatie van deze norm is het Nederlands
Elektrotechnisch Comité deze verplichting nagekomen.
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Als Nederlands wijzigingsblad is aanvaard het internationale wijzigingsblad IEC 61-3N, 1e druk, 1994.
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UDC 621.316.58:621.753.3

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC)
Normcommissie NEC 34 "Lampen en bijbehorende toestellen"

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag
zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is
op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of
de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met
toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of
daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze
bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt
aan de Stichting Reprorecht.
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Bestelformulier
Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Ja, ik bestel

T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

__ ex. NEN 10061-3:1993/A1:1995 en;fr Lampvoeten en lamphouders
alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel
3: Kalibers

www.nen.nl/normshop

€ 111.00

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,

Fax: 015 2 690 271
E-mail: klantenservice@nen.nl
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven

Gegevens
Bedrijf / Instelling
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E-mail
Klantnummer NEN
Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

LEREN, WERKEN EN GROEIEN MET NEN
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Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
015 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
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